
 

Ata da quinquagésima nona (59ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 

décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

 

Às nove (09) horas e dezessete (17) minutos, do dia dezenove de agosto de dois mil 

e vinte um (19.08.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 

quinquagésima nona (59ª) Sessão Ordinária, do primeiro (1º) ano, da décima nona 

(19ª) Legislatura, presidida pelo Vereador CLÉCIO ALVES que a declarou aberta 

sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, convidou o Vereador 

THIALU GUIOTTI para ler um trecho bíblico e, em seguida, designou o Vereador 

ANSELMO PEREIRA para ler a Ata da Sessão anterior que, não havendo pedido 

de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo Senhor Presidente, de 

acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento Interno, 

sendo assinada pelos Vereadores: CLÉCIO ALVES – Presidente em exercício; 

ANSELMO PEREIRA- 1º Secretário; ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. 

Não houve expediente a ser lido. Às 09h28min (nove horas e vinte e oito 

minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizaram 

a tribuna os Vereadores Santana Gomes, Mauro Rubem e Sebastião Peixoto.  

A assessoria da Vereadora Luciula do Recanto justificou a sua ausência (por 

motivos de saúde). O Vereador Pedro Azulão Júnior parabenizou o servidor 

Edmo pelo seu aniversário. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: 

GEVERSON ABEL, Projeto de Lei que dispõe sobre a implementação do 

“Programa Educacional para a Prática de Educação Física Adaptada para 

Estudantes com Deficiência”; AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei que institui o 

Programa Educadamente e dá outras providências, requerimentos endereçados à 

SEINFRA e SMM; EDGAR DUARTE, requerimento endereçado à SMS (solicitando 

providências e informações acerca da falta de Médicos Pediatras no Município de 

Goiânia) e ao Prefeito; SEBASTIÃO PEIXOTO, Projeto de Lei que dispõe sobre a 

transparência na divulgação do quantitativo de pessoas que aguardam por 

consultas e exames especializados na Rede Pública Municipal de Saúde, Projeto de 

Lei que institui o Programa de Prevenção ao Diabetes nas Escolas e Creches 

Públicas Municipais, Projeto de Lei que institui o serviço de apoio psicológico e 

social ao aluno das escolas de rede pública municipal em situação de 

vulnerabilidade, Projeto de Lei que concede isenção do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de Neoplasia 

Maligna (Câncer) ou seus dependentes, e dá outras providências, Projeto de Lei 

que dispõe sobre a concessão de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU) dos imóveis localizados em frente às feiras livres no âmbito do município de 

Goiânia, Projeto de Lei que proíbe o fornecimento de copos e pratos de plástico 

descartável em bares, restaurantes e padarias, Projeto de Lei que dispõe sobre a 



obrigatoriedade do uso de redutor de vazão nas torneiras dos prédios públicos 

municipais, Projeto de Lei que dispõe sobre a Política Municipal de Difusão das 

Bibliotecas nos Estabelecimentos de Ensino Público, Projeto de Lei que institui a 

Política Municipal de Incentivo à Prática de Esportes para a Pessoa Idosa e dá 

outras providências, Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade dos veículos 

de transporte escolar, na cidade de Goiânia, exibirem um número de telefone para 

reclamações, Projeto de Lei que dispõe sobre a isenção do imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, Projeto de Lei que dispõe sobre o 

dever dos hospitais públicos de proceder ao registro e à comunicação imediata do 

nascimento de crianças com Síndrome de Down às instituições e associações 

especializadas que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência, Projeto 

de Lei que institui sobre Política Pública Municipal para Garantia, Proteção e 

Ampliação dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA e 

seus familiares, Projeto de Lei que dispõe sobre a permissão de circulação de 

veículos nos corredores e faixas destinadas aos ônibus do transporte coletivo, 

Projeto de Lei que dispõe sobre o Programa Crianças Seguras nas Escolas Públicas 

Municipais, Projeto de Lei que institui o Programa Municipal de Prevenção e 

Tratamento da Endometriose, Projeto de Lei que institui a Semana da 

Conscientização da Síndrome de Down, Projeto de Lei que institui o Programa de 

Inclusão Digital na Terceira Idade, Projeto de Lei que estabelece penalidades 

administrativas a quem divulgar informação falsa “Fake News”, Projeto de Lei que 

dispõe sobre a proibição de corte no fornecimento de energia elétrica e de água, 

nos horários e dias em que determina, Projeto de Lei que autoriza fixar, em local 

visível, placas em hospitais e clínicas da rede privada, indicando a proibição de 

exigência de cheques-caução, para possibilitar atendimento de doentes em situação 

de urgência e emergência, Projeto de Lei que institui no Calendário Oficial de 

Eventos do Município de Goiânia a Semana Municipal do Agente Comunitário de 

Saúde ACS) e do Agente de Combate às Endemias (ACE), Projeto de Lei que 

institui o Programa Goiânia Vive, de apoio às vítimas sequeladas do Covid-19 na 

cidade de Goiânia, Projeto de Lei que determina obrigatoriedade de afixação em 

obra pública municipal paralisada - placa informativa contendo exposição dos 

motivos da interrupção, requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG, ao 

Prefeito, ao Governador do Estado e ao Presidente da República; CÉLIO SILVA, 

requerimento endereçado à ENEL; SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que institui a 

Campanha Permanente de Incentivo às Cooperativas de Catadores de Material 

Reciclável no Município de Goiânia e dá outras providências, requerimentos 

endereçados à SME (solicitando informações quanto ao retorno do pagamento 

integral dos servidores temporários e o pagamento dos vale-transportes aos 

mesmos, nesse momento de retorno das atividades escolares), SEINFRA e 

AGETUL; MAURO RUBEM, requerimento endereçado ao Presidente da Casa 

(solicitando realização de Audiência Pública para tratar sobre a situação do Servidor 

Público Municipal (Pecúlio, Data Base, Goiânia Prev e IMAS); ANSELMO 

PEREIRA,  Projeto de Lei que institui o Dia da Calistenia e dá outras providências; 

MARLON TEIXEIRA, requerimento endereçado ao Prefeito (solicitando a criação do 



Programa exercício físico nas Praças e nos Parques de Goiânia); LÉIA KLÉBIA, 

Projeto de Resolução que cria a “Galeria das Vereadoras” da Câmara Municipal de 

Goiânia; SARGENTO NOVANDIR, requerimento endereçado ao Prefeito; 

RAPHAEL DA SAÚDE, requerimento endereçado à SMS; THIALU GUIOTTI, 

requerimentos endereçados à SEINFRA. Às 10h14min (dez horas e quatorze 

minutos), o Presidente passou para Ordem do Dia. Às 10h16min foi realizada 

conferência de quórum, estando presentes 24 (vinte e quatro) Vereadores, 

sendo eles: ANSELMO PEREIRA, BRUNO DINIZ, CÉLIO SILVA, CLÉCIO ALVES, 

DR. GIAN, EDGAR DUARTE, GEVERSON ABEL, HENRIQUE ALVES, ISAÍAS 

RIBEIRO, JOÃOZINHO GUIMARÃES, LEANDRO SENA, LÉIA KLÉBIA, LÉO JOSÉ, 

MAURO RUBEM, PEDRO AZULÃO JÚNIOR, PASTOR WILSON, RAPHAEL DA 

SAÚDE, RONILSON REIS, SABRINA GARCÊZ, SANDES JÚNIOR, SANTANA 

GOMES, SEBASTIÃO PEIXOTO, SARGENTO NOVANDIR E THIALU GUIOTTI. Foi 

colocado em apreciação o requerimento nº. 5094/2021 do Vereador Santana, 

que solicitava a exoneração do Secretário de Governo, Arthur Bernardes. O referido 

requerimento foi rejeitado por 24 (vinte e quatro) votos contrários e 2 (dois) a favor. 

Veto nº 034/2021 de autoria do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 

043/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 108/2021 de autoria do Vereador Juarez 

Lopes, que dispõe sobre a instalação de barreira de proteção acrílica para os 

motoristas do transporte coletivo no município de Goiânia em função da COVID-19”, 

com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, rejeitado o relatório 

pela manutenção - os membros da Comissão votaram pela rejeição - Relator: 

Vereador Pastor Wilson - Votação Única. Foi mantido o veto e encaminhado ao 

Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 042/2021 

de autoria do Prefeito. Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 060/2021, oriundo do 

Projeto de Lei nº 182/2019 de autoria da Vereadora Léia Klébia que “Institui o 

Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da 

Família”, e dá outras providências”, com parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação pela Manutenção do Veto - Relator: Vereador Pedro Azulão Jr.  - 

Votação Única. Foi mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 

Controle para comunicar ao Prefeito. Projeto de Lei nº 225/2018 de autoria da 

Vereadora Sabrina Garcêz que “Cria o Cadastro para Atendimento Hospitalar 

decorrente de tratamento estético e embelezamento no município de Goiânia”, com 

parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social pela Aprovação - Relator: 

Vereador Gustavo Cruvinel - 2ª Votação.  Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo 

de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei 

nº 077/2019 de autoria da Vereadora Léia Klébia que “Dispõe sobre o direito à 

amamentação em público e dá outras providências”, com parecer da Comissão de 

Saúde e Assistência Social pela Aprovação - Relator: Vereador Gustavo Cruvinel - 

2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 

para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 304/2019 de autoria da 

Vereadora Léia Klébia que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 

rastreadores nos veículos de transporte escolar e dá outras providências”, com 

parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: 



Vereador Divino Rodrigues - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão 

de Fiscalização do Transporte Público.  Projeto de Lei nº 194/2020 de autoria do 

Vereador Dr. Gian que “Altera o Artigo 1 da Lei Ordinária nº 8.472 de 07 de agosto 

de 2006, que institui o Dia do Pastor Evangélico a ser comemorado anualmente no 

dia 20 de outubro”, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 

Tecnologia pela Aprovação - Relator: Vereador Anselmo Pereira - 2ª Votação. Foi 

aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção 

do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 031/2021 de autoria do Vereador Edgar 

Duarte que “Autoriza o Poder Executivo a criar Centros de Reabilitação e Pesquisa 

para pacientes vítimas da COVID-19”, com parecer da Comissão de Saúde e 

Assistência Social pela Aprovação - Relator: Vereador Thialu Guiotti - 2ª Votação. 

Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 

confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 178/2021 de autoria do Vereador 

Ronilson Reis que “Restringe o consumo de bebidas alcoólicas em logradouros 

públicos do município de Goiânia e dá outras providências”, com parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador 

Geverson Abel - 1ª Votação. Foi rejeitado e encaminhado ao Núcleo de 

Processamento e Controle. Projeto de Resolução nº 007/2021 de autoria da 

Vereadora Aava Santiago que “Acresce o artigo 46-C ao Capítulo IV, Título II do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia, com parecer da Comissão 

Mista pela Aprovação - Relator: Vereador Lucas Kitão - 1ª Votação. Foi aprovado e 

encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 056/2020 de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz “Concessão de 

título honorífico de Cidadania Goianiense ao Senhor Israel Cavalcante Braga pelos 

relevantes serviços prestados ao município de Goiânia”, com parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Geverson 

Abel - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 

Controle. Projeto de Decreto Legislativo nº 024/2021 de autoria da Vereadora 

Aava Santiago “Concede IN MEMORIAN o título honorífico de Cidadania 

Goianiense ao Senhor Wilson Violati”, com parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Kleybe Morais- 1ª Votação. 

Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle. Foram 

aprovados os requerimentos nº: 4098 a 4104/2021, 4275/2021, 4447 a 

4449/2021, 4543 e 4624/2021, 5283/2021 e 5284/2021 da Vereadora Sabrina 

Garcêz, 5088/2021 do Vereador Mauro Rubem, 4443/2021 do Vereador Santana, 

5089/2021 do Vereador Bruno Diniz, 5092/2021 do Vereador Romário Policarpo, 

5095/2021 do Vereador Pastor Wilson, 5096/2021 do Vereador Marlon e 5281 a 

5282/2021 do Vereador Joãozinho Guimarães. Os requerimentos de nº 5.285 a 

5.319/21 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que 

determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Os requerimentos nº 

5.320 a 5.322/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em 

Pauta. Às 1052min (dez horas e cinqüenta e dois minutos), o Presidente em 

exercício, Vereador Clécio Alves, encerrou a presente sessão, convocando 

outra para a próxima terça-feira, dia 24/08/21, no horário regimental. Para 



constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da 
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